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Checklist belastingaangifte

Persoonlijke gegevens

  
z.o.z.

Inkomen
  
Jaaropgave van de werkgever

Jaaropgave van pensioen / uitkeringsinstantie

Opgave van eventuele bijverdienste

   
      Thuiswonende kinderen, vermeld u onderstaand de namen en geboortedata.
  
      voornaam en achternaam                           geboortedatum

  
Naam:

Telefoonummer:          

E-mailadres:

Ik wens mijn rapport per      e-mail       ophalen        post te ontvangen (+ € 4,50)

Ik ben      alleenstaand      gehuwd/geregistreerd partner      samenwonend 

Telefoonummer:          

Ik wens mijn rapport per      e-mail       ophalen        post te ontvangen (+ € 4,50)Ik wens mijn rapport per      e-mail       ophalen        post te ontvangen (+ € 4,50)

Ik ben      alleenstaand      gehuwd/geregistreerd partner      samenwonend Ik ben      alleenstaand      gehuwd/geregistreerd partner      samenwonend Ik ben      alleenstaand      gehuwd/geregistreerd partner      samenwonend 

Uitleg

Vul onderstaande gegevens in, vink de zaken welke bij u van toepassing zijn in. Lever de stukken met deze 
checklist in, zodat wij uw aangifte zo goed mogelijk kunnen afhandelen. Mist u nog zaken op de checklist, 
download dan de uitgebreide checklist op onze website www.veerdb.nl (informatie - downloads). 

Ik wens mijn rapport per      e-mail       ophalen        post te ontvangen (+ € 4,50)
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Eigen woning
  
WOZ waarde

Jaaropgave hypotheek met daarop vermeld betaalde rente en saldo

Woning aangekocht/verkocht of hypotheek veranderd

 afrekening notaris

 factuur taxatiekosten

 bestedingsdoel bij verhoging hypotheek

 afrekening notaris

 factuur taxatiekosten

 bestedingsdoel bij verhoging hypotheek

Overig
  
Studiekosten; door u of uw partner gemaakt. Facturen lesgeld, boekengeld en examengelden (niet voor 
zaken waar u studiefinanciering heeft gekregen of die door uw werkgever zijn vergoed).

Ziektekosten; niet vergoede zaken op voorschrift van een arts, niet zijnde eigen risico (medicijnen, 
tandartskosten, aantal km vervoer naar arts of zorgverlener, hulpmiddelen, speciale dieten, ziekenbezoek)

Partner alimentatie; Naam, adres en geboortedatum van de ex-partner, het bedrag van de ontvangen 
en betaalde alimentatie

Giften; de aantoonbaar betaalde bedragen (ANBI doelen), een lijst met de doelen en bedragen met 
optelling

Lijfrente/bankspaar voor pensioen; opgave betaalde premie en factor a (pensioenaangroei) van het 
pensioenfonds

Sparen
  
Heeft u meer dan € 30.000 aan spaargeld/vermogen (niet zijnde eigen woning) voor gehuwden/fiscale 
partners is dit € 60.000

 Saldo van alle betaal- en spaarrekeningen per 1 januari en 31 december

 Jaaropgave van uw beleggingen 

 Overige onroerende zaken / vorderingen en schulden

 Kapitaalverzekeringen welke worden belast in box 3

 Saldo van alle betaal- en spaarrekeningen per 1 januari en 31 december

 Jaaropgave van uw beleggingen 

 Overige onroerende zaken / vorderingen en schulden

 Kapitaalverzekeringen welke worden belast in box 3

Voor grensarbeiders (werken in België)
  
Loonfiche 281.10 (jaaropgave) en individuele rekening

Indien arbeider; opgave vakantiekas, eindejaarspremie, rustdagen, dopgeld, ziektekas etc.

Auto van de zaak; merk, type, bouwjaar/maand, opgave zelf betaalde netto eigen bijdrage en de periode 
van bezit

Aanslagen
  
Voorlopige aanslag/teruggave

  
z.o.z.

Vergeet uw VIA code niet!   
Veer & De Booij B.V.
Julianastraat 30A
4571 GT Axel
Telefoon: 0115-563248
Email: info@veerdb.nl
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